Uitvaartwensen formulier
(Scenarium of codicil)

Email:
Website:

info@uitvaartjoure.nl
www.uitvaartjoure.nl

Waarom een Scenarium of codicil?
Terecht wensen onze leden meer invloed uit te oefenen op hun eigen uitvaart.
De vraag is dan, hoe doe je dat dan?
Hoe vaak komt het niet voor, dat nabestaanden na een overlijden voor een dilemma
komen te staan?
Ze worden dan bij herhaling met de vraag geconfronteerd:
“hoe zou de overledene dat nu zelf hebben gewild?”
Dit uitvaartwensen formulier stelt u in de gelegenheid om vooraf op veel vragen van uw
nabestaanden een antwoord te geven. Dit formulier dient als voorbeeld, er zijn mogelijk nog
andere wensen die u kunt toevoegen.
U kunt dit formulier - nadat u dit heeft ingevuld - thuis bewaren bij uw andere belangrijke
stukken. Vertelt u altijd wel even aan uw kinderen of aan uw executeur-testamentair waar u
uw belangrijke stukken heeft opgeborgen?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen, neemt u dan
even contact op met ons bestuurslid dhr. Bergsma, tel. 0514 – 85 40 75.
Het Bestuur
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1. Persoonlijke gegevens
Lidnummer:
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Straat/Huisnr.:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Emailadres:
Donorcodicil:
Ik ben in het bezit van een donorcodicil en wens dat deze door mijn nabestaanden
wordt gerespecteerd

ja/nee*

Ruimte voor eigen aantekeningen:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

*doorhalen wat niet wenselijk is
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2. Wie moeten er als eersten van uw overlijden op de hoogte worden gebracht?

Van mijn overlijden moeten de volgende personen / instanties onmiddellijk op de
hoogte worden gebracht – per telefoon/telegram/expresbrief:
1. …………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………...
3. Centraal meldpunt bij overlijden : 0513-419886
4. ………………………………………………………………………………...

3. Testament

Ik heb een testament laten opmaken door:
Notaris Mr. ……………………............................ te ………………................................
Ik heb een executeur-testamentair aangewezen
Naam: …………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………….mobiel: ………………………...
U kunt overwegen een kopie van dit scenarium/codicil toe te voegen aan uw testament.

4. Begraven of Cremeren?

Ik wil begraven worden op begraafplaats:
Westermeer Joure

ja/nee*

RK begraafplaats Joure

ja/nee*

Elders nl.: ……………………………………………………………………………

Ik wil gecremeerd worden

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

*doorhalen wat niet wenselijk is
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5. Uitvaarleider/ster

Als lid van de Uitvaartvereniging Joure e.o. spreek ik mijn voorkeur uit voor onderstaande
uitvaartleider(ster)
Ik laat de keuze van de uitvaartleider/ster over aan de nabestaanden

Ja/nee*

Voorkeurvolgorde, mits beschikbaar:
Mevr. H. Hofstra – Gillebaard

1 / 2 / 3*

Dhr. M. Galema

1 / 2 / 3*

Mevr. R. Spoelstra

1 / 2 / 3*

6. Verzekeringen voor de kosten van een uitvaart

Ik ben lid van de Uitvaartvereniging Joure en Omstreken en
heb recht op een ledenkorting

ja/nee*

Ik ben lid van meerdere Natura Uitvaartverenigingen nl.:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Maar ik wens, dat Uitvaartvereniging Joure e.o. mijn uitvaart
verzorgt

ja/nee*

(Indien u zou wensen, dat een andere natura uitvaartorganisatie uw uitvaart verzorgt,
dient u op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement een schriftelijk
verzoek bij het bestuur in te dienen. )
Ik ben lid van Uitvaartvereniging Joure e.o., ik woon buiten Friesland en ik wil daarom graag
dat mijn uitvaart wordt verzorgd door:
Naam:……………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats: ………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………...
Ik laat dit over aan mijn nabestaanden en/of de medewerkers van
het Centraal Meldpunt bij Overlijden 0513-419886

*doorhalen wat niet wenselijk is
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ja/nee*

7. Uitvaartverzekering
Ik heb een uitvaartverzekering afgesloten bij:
Reaal verzekeringen

ja/nee*

Aegon Verzekeringen

ja/nee*

Monuta

ja/nee*

Bij (een) andere instantie(s) nl.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik heb geen aanvullende verzekering afgesloten voor uitvaartkosten,
maar ik weet dat een uitvaart ongeveer € 5000,00 kost exclusief
een grafmonument

ja/nee*

8. Rouwkaarten

Ik wil dat er voorafgaand aan de uitvaart rouwkaarten worden verzonden

ja/nee*

Het drukwerk hiervan kan door de uitvaartleider/ster worden verzorgd

ja/nee*

Ik wil dat er pas na de uitvaart rouwkaarten worden verzonden, omdat ik
er de voorkeur aan geef mijn uitvaart in besloten kring te laten plaatsvinden

ja/nee*

Ik wens dat er geen rouwkaarten worden verstuurd

ja/nee*

Ik wil dat er binnen een redelijke termijn dankbetuigingen worden verzonden

ja/nee*

Het regelen en versturen van rouwkaarten laat ik over aan de nabestaanden

ja/nee*

9. Adressen
Mijn adressenbestand bevindt zich:
…………………………………………………………………………………………………….
Ik wil graag dat er een bidprentje wordt opgemaakt en aan familie, vrienden en andere
belangstellenden wordt uitgereikt bij de uitvaartplechtigheid

*doorhalen wat niet wenselijk is
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ja/nee*

10. Overlijdensadvertentie

Ik wil dat er een overlijdensadvertentie wordt geplaatst in de volgende krant(en):
Leeuwarder Courant

ja/nee*

Friesch Dagblad

ja/nee*

Jouster Courant

ja/nee*

Anders nl. :……………………………………………………………………..
Ik wil niet dat er overlijdensadvertenties worden geplaatst

ja/nee*

Anders nl.:
…………………………………………………………………………………………..
Ik wil ook graag dat er een dankbetuigingadvertentie wordt geplaatst

ja/nee*

Ik laat het al of niet plaatsen van een of meer overlijdensadvertenties
over aan de nabestaanden

ja/nee*

11. Graf / crematie kist
Als lid van Uitvaartvereniging Joure e.o. weet ik dat de vereniging een overeenkomst heeft
met Grafkistenfabrikant Van Solkema te Sneek
Mijn voorkeur gaat uit naar:
Een grafkist van …………… hout, met …………… beslag en …………………………
Ik laat de keuze van het type grafkist over aan de nabestaanden

ja/nee*

12. Afleggen

Ik wil graag dat de verzorging van mijn stoffelijk overschot gebeurt onder de leiding van de
uitvaartleider van Uitvaartvereniging Joure e.o.
ja/nee*
Ik zou het op prijs stellen wanneer de volgende personen hierbij assisteren:
…………………………………………………………………………………
NB: het is mij bekend, dat wanneer ik in een ziekenhuis kom te overlijden, dat de
eerste verzorging aldaar plaatsvindt.

*doorhalen wat niet wenselijk is
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13. Kleding waarin ik wil worden opgebaard

Ik wil graag in de volgende kleding worden opgebaard:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

Ik zou graag de volgende voorwerpen mee willen nemen in de grafkist: *
……………………………………………………………………………………………
Ik wens geen persoonlijke voorwerpen mee te nemen in de grafkist

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

*mits wettelijk toegestaan!

14. Plaats van opbaring
Ik wil graag worden opgebaard:
Thuis (de koeling wordt in dat geval verzorgd door de uitvaartleider
van de vereniging)

ja/nee*

Uitvaartcentrum Westermeer Julianalaan 9 in Joure

ja/nee*

Elders nl.: ………………………………………………………………………………
Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

15. Condoleance:

Mijn voorkeur gaat uit naar een condoleance:
voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid

ja/nee*

na afloop van de uitvaartplechtigheid

ja/nee*

de avond voor de uitvaartplechtigheid

ja/nee*

Ik wil liever geen condoleance

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

*doorhalen wat niet wenselijk is
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16. Plaats van de uitvaart

Vanuit:
De ………………………………………Kerk te ……………………………………………
Uitvaartcentrum “Westermeer” te Joure

ja/nee*

Crematorium ………………………………… te ………………………………

ja/nee*

Elders nl.: …………………………………… te ………………………………

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

17. Genodigden voor de uitvaartplechtigheid

Ik wil dat de door mij opgemaakte adressenlijst zoveel
als mogelijk wordt gevolgd

ja/nee*

Ik laat dit door de nabestaanden bepalen

ja/nee*

18. Wie moeten mijn grafkist dragen?

De dragers van Uitvaartvereniging Joure e.o.

ja/nee*

Zoveel als mogelijk door mijn nabestaanden, zonodig aangevuld
met dragers van de vereniging

ja/nee*

Ik zou graag willen dat onderstaande personen mijn kist zouden willen dragen:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

*doorhalen wat niet wenselijk is
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19. Sprekers/inleiders tijdens de uitvaartplechtigheid
in de kerk ………………………………………………………………………………
in de aula ………………………………………………………………………………
aan het graf ……………………………………………………………………………
Ik wens géén sprekers

ja/nee*

Ik laat dit door de nabestaanden bepalen

ja/nee*

20. Muziek tijdens de uitvaartplechtigheid

Titel /uitvoerende:
Titel /uitvoerende:
Titel /uitvoerende:
Titel /uitvoerende:
Ik heb al een dvd/cd-rom samengesteld met muziek, deze is opgeborgen:
……………………………………………………………………………………………
Ik wens géén muziek

ja/nee*

De keuze van muziek laat ik over aan mijn nabestaanden

ja/nee*

21. Bloemen bij mijn uitvaart

Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart

ja/nee*

Mijn voorkeur gaat uit naar: (bijvoorbeeld: kleur of soort)
……………………………………………………………………………………………
Ik wens géén bloemen bij mijn uitvaart

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

*doorhalen wat niet wenselijk is
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22. Beeld- en geluidsopnames van de uitvaart

Fotografie

ja/nee*

Video

ja/nee*

Geluid

ja/nee*

Ik wens géén opnamen

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

23. Na mijn overlijden wil ik worden begraven op begraafplaats:

Begraafplaats Westermeer te Joure

ja/nee*

Elders nl.: ………………………………………………………………………

ja/nee*

In een algemeen graf voor een periode van 20 jaar

ja/nee*

Een eventuele verlenging laat ik over aan de nabestaanden

ja/nee*

Ik ben in het bezit van de eigendomsbewijzen van het familiegraf
en ik wil in dit graf worden bijgezet
De eigendomsbewijzen bevinden zich: ……………………………………………

ja/nee*

24. Aan het eind van de begrafenis wil ik dat de kist:

Langzaam in het graf wordt neergelaten

ja/nee*

Op het graf blijft staan en later door het personeel van de
begraafplaats wordt neergelaten

ja/nee*

Met bloemen wordt bestrooid

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

*doorhalen wat niet wenselijk is
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25. Aan het eind van de crematieplechtigheid wil ik de crematiekist:

Laten staan voor een laatste afscheidsgroet

ja/nee*

Niet laten staan en wegvoeren onder klanken van muziek

ja/nee*

Laten wegvoeren onder stilte

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

26. Bijeenkomst na de uitvaartplechtigheid

In de aula van het uitvaartcentrum

ja/nee*

Elders nl. : ………………………………………………………………………………
Iets anders:………………………………………………………………………………
Ik wens géén bijeenkomst

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

27. Gedenkteken op mijn graf

Ik wil graag een gedenkteken op mijn graf

ja/nee*

Gewenste tekst op het gedenkteken:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Korte omschrijving van het materiaal:
………………………………………………………………………………………………………

Korte omschrijving van de vorm:
………………………………………………………………………………………………………

Indicatie van de afmetingen:
………………………………………………………………………………………………………

(voegt u zo mogelijk een voorbeeldfoto toe)
Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

*doorhalen wat niet wenselijk is

ja/nee*
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28. Urn

Ik wil graag dat de urn:
wordt bijgezet in het graf van…………………………………………………
te ………………………………………………………………………

ja/nee*

in de Urnengalerij/Columbarium/Urnenhuis/Urnengraf te
…………………………………………………………………………

ja/nee*

wordt bijgezet in het graf van…………………………………………………
te ………………………………………………………………………

ja/nee*

Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

ja/nee*

*doorhalen wat niet wenselijk is
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